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Chào Đón các Nền Văn Hóa 
 
Chúng tôi hân hoan chào đón quí vị và con em của quí vị vào cộng đồng học tập của Trường Công Giáo Holy 
Family. 
 
Trường chúng ta là một phần không thể thiếu của các tiếp cận cộng đồng trong Giáo Xứ Công Giáo Salisbury 
và chúng ta ôm lấy tầm nhìn Giáo Xứ của “một cộng đồng thân thiện, hiệp nhất trong đức tin, tập trung trong 
Bí Tích Thánh Thể, gần gủi Thánh Linh và bản chất của cả dân sự Đức Chúa Trời ". 
 
Chúng tôi thúc đẩy các yếu tố của Nền Móng Công Giáo với một cam kết cùng Chúa Giêsu và Vương Quốc, 
Bản Thể Công Giáo, Chất Lượng Giáo Dục, Mục Vụ Chăm Sóc, Cộng Đồng, Xã Hội Công Bằng, Môi Trường 
Giáo Dục và Giáo Dục Tôn Giáo. 
 
Gia đình lưu ý rằng tại Holy Family tất cả mọi người đều được nồng nhiệt chào đón. Do đó mọi nỗ lực được 
thực hiện truy cập để cung cấp cho trường chúng tôi không phân biệt vùng hoặc các đặc điểm cá nhân khác. 
 
Đăng Ký Nhập Học 
 
Ở đây tại Holy Family, quanh năm chúng tôi luôn mở để chấp nhận ghi danh cho tất cả các cấp lớp tiểu học, 
và những chổ này được cung cấp, khi có sẵn. 
 
Đối với lượng Reception, chúng tôi cung cấp đợt đăng ký vào Học Kỳ 1 và 3. Điều này có nghĩa là: 
• Trẻ em lên 5 tuổi trước ngày 30 Tháng Tư có thể bắt đầu học vào Học kỳ 1 
• Trẻ em lên 5 tuổi trước  31 Tháng Mười có thể bắt học trong Học kỳ 3 
 
Trẻ em bắt đầu vào Lớp Rception trong Học Kỳ ỳ 3 sẽ cần hoàn thành 6 Học Kỳ của Lớp Reception. 
 

Phương Pháp 
 
1. Đơn Đăng Ký Nhập Học cần được hoàn tất và nộp cùng với Giấy Khai Sanh, Giấy Rửa tội (nếu có). 
2. Sau khi ghi nhận và kiểm soát xong, nhà trường sẽ xác nhận rằng Đơn Đăng Ký Học cho con quí vị đã 

được nhận. 
3. Sau một thời gian quí vị sẽ nhận được một thư báo từ Hiệu Trưởng hoặc Phó Hiệu Trưởng để đến phỏng 

vấn và tham quan trường nếu như quí vị chưa có cơ hội tham quan trường. Đây là nơi mà các quá trình 
chuyển đổi và các cảm giác quen thuộc được bắt đầu. 

4. Đăng Ký Nhập Học sẽ được cung cấp theo chính sách tuyển sinh của chúng tôi và sẵn sàng cho các cấp 
lớp. Một lá thư chấp nhận sẽ được gửi đến quí vị trong vòng một tuần sau cuộc phỏng vấn. Khi lá thư 
chấp nhận có chữ ký của quí vị trả lại cho Văn Phòng Trường, thì học sinh đó được chấp nhận. 

 
Tham Dự Lớp 
 
Tại Holy Family chúng tôi tin rằng việc nhập học không phải chỉ nói  "là học sinh của chúng ta đã sẵn sàng cho 
trường học chưa ", mà phải là  nói là "trường của chúng ta đã sẵn sàng cho các học sinh của chúng ta chưa '. 
Chúng tôi phấn đấu để đáp ứng các nhu cầu của mỗi cá nhân học sinh và làm cho họ cảm thấy an toàn và được 
chào đón ngay từ lần đầu tiên của họ. Lớp học của chúng tôi được cố tình thiết kế và trang trí để các học sinh 
tìm thấy sự thân thiện, ấm áp, thoải mái và giản dị ngay lập tức trong môi trường xung quanh và để sẵn sàng 
bắt đầu cuộc hành trình học tập của mình. 
 
Trường chúng tôi tổ chức hai lần chuyển đổi tham dự lớp, nửa ngày cho mỗi lần vào khoảng cuối Học Kỳ 2 và 
Học Kỳ 4 để giúp học sinh làm quen với các lớp học mới, nhà trường, giáo viên, nhân viên và các bạn cùng lớp 
mới của mình. Những ngày chuyển tiếp tham dự lớp được thiết kế để bắt chước như một ngày học thật nhưng 
bao gồm các khía cạnh giống như của trường mẫu giáo và tại nhà. Các hoạt động học tập dựa trên những chia 
sẻ, tập sơn vẽ và có sẵn cho trẻ em tham gia vào hoặc là một phần của một nhóm hay một cá nhân. Các học 
sinh mới cũng sẽ có thời gian nghỉ giải lao trong chuyến thăm lần thứ hai và để bắt đầu khám phá các khu vực 
sân chơi của trường. 
 
Đối với học sinh ở mức độ lớp lớn, các em sẽ dành thời gian của họ tham gia trong theo cấp lớp mà các em sẽ 
theo học. Các em đó sẽ được hướng dẫn tham quan trường bởi một số bạn bè mới cùng lớp và tham gia vào 
các 'hoạt động học tập” của lớp. 



Chương Trình Giáo Dục 
 
Trong kế hoạch chương trình, chúng tôi đưa vào tài khoản các nhu cầu rộng và đa dạng của trẻ em trong trường 
học của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các chương trình hướng dẫn giảng dạy hiện đại bao gồm các chương 
trình giảng dạy của Úc. Trong chương trình giảng dạy, chúng tôi tập trung vào cách trẻ em học bằng cách cung 
cấp một phương pháp sư phạm hiện đại kết hợp các khả năng nói chung, các yếu tố của giáo dục tích cực và 
các năng lực khác. 
 
Khuôn Khổ Làm Việc về Giáo Dục 
 
Chương trình Giáo Dục của Úc 
Chương trình Giáo Dục của Úc mô tả một quyền lợi học tập cho mỗi học sinh Úc cung cấp một nền tảng cho 
sự thành công, học tập suốt đời và sự tham gia trong cộng đồng Úc. 
 
Chương trình học của Úc được sử dụng để thiết kế cho việc học tiếng Anh, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý 
cho các Lớp Foundation (Mẫu Giáo) đến Lớp 10. 
 
Crossways 
Crossways là khuôn khổ giáo dục tôn giáo cho các Trường Công Giáo Nam Úc. Khuôn Khổ này được thiết kế 
để học sinh sẽ tham gia với thế giới riêng của họ về ý nghĩa và tạo liên kết với Cơ Đốc Giáo như là một đức tin, 
sống, kỷ niệm và cầu nguyện theo Truyền Thống Tôn Giáo. 
 
Chìa Khóa Chính cho Học Tập  
 
Tôn giáo 
Giáo dục tôn giáo làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của học sinh về các truyền thống và phát triển sự đánh giá 
cao tầm quan trọng của nó trong cuộc sống của họ, để họ có thể tham gia hiệu quả trong đời sống của Giáo 
Hội và tham gia vào một xã hội rộng lớn hơn. 
 
Anh Ngữ 
Anh Ngữ kéo dài về trình độ của học sinh giúp về Nghe, Đọc, Xem Xét, và Viết (bao gồm ngữ pháp và chính 
tả) để tìm hiểu về văn bản, chiến lược ngôn ngữ sử dụng và áp dụng kiến thức này và sự hiểu biết phạm vi 
bối cảnh, mục đích và các hội kiến. 
 
Toán Học 
Học sinh tìm hiểu những cách đặc trưng của tư duy và làm việc để phát triển các ý tưởng về toán học, cùng 
với các ứng dụng và thông tin liên lạc của các khái niệm này trong một loạt các bối cảnh. 
 
Khoa Học 
Khoa học cho phép các học sinh phát triển về cách nghiên cứu, mô tả, hiểu biết thế giới vật lý và sinh học. 
Học sinh được khuyến khích tìm kiếm và sử dụng bằng chứng làm cơ sở cho việc hình thành ý tưởng và có  
hành động và phát triển thái độ có trách nhiệm đối với môi trường. 
 
Nhân Văn và Khoa Học Xã Hội 
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn trao quyền cho học sinh để định hình sự thay đổi bằng cách phát triển một loạt 
các kỹ năng để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt và giải quyết vấn đề. Môn học cung cấp cho học sinh 
những kỹ năng, hành vi và năng lực sẽ trang bị cho họ để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống và 
tham gia và đóng góp vào sự an sinh và bền vững của môi trường, nền kinh tế và xã hội. Thông qua việc học 
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, học sinh có cơ hội phát triển khả năng đặt câu hỏi, tư duy phản biện, giải 
quyết vấn đề, giao tiếp hiệu quả, ra quyết định và thích ứng với sự thay đổi.  
 
Thiết Kế và Công Nghệ 
Học sinh phát triển sự hiểu biết về con người, sự đa dạng và thế giới công nghệ, và học cách đặt câu hỏi 
bằng cách đánh giá sản phẩm của riêng mình và của người khác, quy trình và các hệ thống của họ. 
 
Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất 
Học tập bao gồm về Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất để thúc đẩy lối sống tích cực và lành mạnh, nâng cao 
nhận thức củ Giáo Dục Trong Cuộc Sống Gia Đình và Bảo Vệ Hành Vi để cho phép học sinh đưa ra quyết 
định về các vấn đề liên quan đến cuộc sống độc lập suốt đời của mình và hạnh phúc của người khác. 
 



Nghệ Thuật 
Những học tập này bao gồm về Múa, Kịch Nghệ, Âm Nhạc, Truyền Thông Học và Nghệ Thuật Thị Giác. Học 
sinh tiếp thu kiến thức và kỹ năng trong phê bình, thiết kế và qua đó sẽ trang bị cho họ những kỹ năng suốt 
đời để phát triển những cách sáng tạo và mạnh mẽ thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật. 
 
Ngôn Ngữ Tây Ban Nha 
Học sinh học ngôn ngữ và đánh giá về nền văn hóa thông qua sự tham gia tích cực và thiết thực trong việc sử 
dụng nó. Thông qua các hoạt động như vậy, họ sẽ tích hợp với bốn kỹ năng về nghe, nói, đọc và viết. 
 
Các Khả Năng Chung 
 
Các khả năng nói chung bao gồm các kiến thức, kỹ năng, hành vi và các khuynh hướng đó, cùng với nội dung 
chương trình giảng dạy trong mỗi lĩnh vực học tập và các ưu tiên xuyên qua chương trình giảng dạy, sẽ giúp 
học sinh sống và làm việc thành công trong thế kỷ 21 này. 
 
Trình độ Đọc Viết 
Học sinh trở thành biết chữ như là họ phát triển kiến thức, kỹ năng và các khuynh hướng để hiểu và sử dụng 
ngôn ngữ một cách tự tin cho học tập và giao tiếp trong và ngoài trường học và tham gia có hiệu quả trong xã 
hội. Biết chữ liên quan đến học sinh nghe, đọc, xem, nói, viết và tạo ra bằng miệng, in ấn, văn bản trực quan 
và kỹ thuật số, và việc sử dụng và thay đổi ngôn ngữ cho các mục đích khác nhau trong một loạt các bối cảnh. 
 
Toán 
Học sinh trở thành giỏi toán khi họ phát triển các kiến thức và kỹ năng để sử dụng toán học một cách tự tin trên 
lĩnh vực học tập khác tại trường học và trong cuộc sống của họ một cách rộng rãi hơn. Toán liên quan đến học 
sinh trong việc nhận ra và hiểu rõ vai trò của toán học trên thế giới và có khuynh hướng và khả năng sử dụng 
kiến thức và kỹ năng toán học có mục đích. 
 
Các Chi Tiết và Thông Tin Về Công Nghệ Kỷ Thuật Truyền Thông (ICT) 
Học sinh phát triển năng lực công nghệ thông tin như họ học cách sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả và 
phù hợp để truy cập, tạo ra và truyền đạt thông tin và ý tưởng, giải quyết vấn đề và làm việc cộng tác trong mọi 
lĩnh vực học tập ở trường, và trong cuộc sống của họ trong tương lai. 
 
Bình Luận và Tư Duy Sáng Tạo 
Học sinh phát triển khả năng Bình Luận và Tư Duy Sáng Tạo như họ tìm hiểu để tạo ra và đánh giá kiến thức, 
làm rõ các khái niệm và ý tưởng, tìm kiếm khả năng, xem xét lựa chọn thay thế và giải quyết vấn đề. 
 
Khả năng Cá Nhân và Xã Hội 
Học sinh phát triển năng lực cá nhân và xã hội khi họ học hỏi để tìm hiểu bản thân mình và những người khác, 
và quản lý các mối quan hệ, cuộc sống, làm việc và học tập hiệu quả hơn của họ. 
 
Sự hiểu biết về Đạo Đức 
Học sinh phát triển sự hiểu biết về đạo đức khi họ xác định và tìm hiểu bản chất khái niệm về đạo đức, giá trị 
và đặc điểm nhân vật, và hiểu cách lập luận có thể hỗ trợ sự phán xét về đạo đức. 
 
Hiểu Biết Liên Quan Văn Hóa 
Học sinh phát triển sự hiểu biết giữa các nền văn hóa khi họ tìm hiểu để đánh giá nền văn hóa riêng của họ, 
ngôn ngữ và tín ngưỡng của những người khác. Họ học để hiểu về cá nhân, nhóm và bản sắc dân tộc được 
hình thành, và các biến đổi và sự thay đổi bản chất của các nền văn hóa. 
  



Các Ưu Tiên Ngang Qua Chương Trình Giảng Dạy 
 
Lịch Sử và Văn Hoá của Thổ Dân và Dân Đảo Torres Strait  
Các ưu tiên của Thổ Dân và Dân Đảo Torres Strait tạo cơ hội cho tất cả các học sinh để đào sâu kiến thức của 
họ về nước Úc bằng cách tham gia với các nền văn hóa đã sống liên tục lâu đời nhất trên thế giới. Kiến thức 
và sự hiểu biết này sẽ làm phong phú thêm khả năng của mình để tham gia tích cực vào sự phát triển liên tục 
của nước Úc. 
 
Á Châu và Sự Cam Kết của Úc Châu đối với Châu Á 
Ưu tiên này sẽ đảm bảo rằng các học sinh tìm hiểu và nhận ra sự đa dạng trong và giữa các quốc gia trong khu 
vực Châu Á. Họ sẽ phát triển kiến thức và sự hiểu biết về xã hội Châu Á, các nền văn hóa, tín ngưỡng và môi 
trường, và các kết nối giữa các dân tộc Châu Á, Úc, và phần còn lại của thế giới. 
 
Tính Bền Vững 
Giáo dục cho phát triển bền vững sẽ giúp phát triển về kiến thức, kỹ năng, giá trị và thế giới quan cần thiết cho 
mọi người hành động theo những cách góp phần vào mô hình bền vững hơn của cuộc sống. Nó cho phép các 
cá nhân và cộng đồng để phản ánh về cách giải thích và tham gia với thế giới. Giáo dục phát triển bền vững là 
tương lai theo định hướng, tập trung vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra một thế giới sinh thái và xã hội thông 
qua các hành động. 
 
Chương trình Máy Tính Xách Tay 
 
Chúng tôi ý thức được rằng trong Holy Family chúng ta đang chuẩn bị cho học sinh một tương lai thành công 
và cho các công việc mà hiện tại chúng ta không biết. Tuy nhiên nó là một nhất định, đó là công nghệ sẽ vẫn 
tiếp tục đóng một vai trò quan trọng đối với những người muốn học hỏi dài hạn. 
 
Tại Holy Family, chúng tôi tin rằng tất cả học sinh đều yêu cầu được truy cập tuyệt vời với công nghệ để họ có 
thể tìm được các tài nguyên, được tạo ra và hiện tại học tập đích thực của mình. Chúng tôi cũng rất có ý thức 
về sự cần thiết cho một cách tiếp cận toàn diện rộng để kết hợp việc học tập của chúng tôi về hạnh phúc, bản 
sắc và tính bền vững. 
 
Tất cả trẻ học sinh từ lớp 2-6 được cung cấp máy tính xách tay mà họ có thể sử dụng ở trường và ở nhà (với 
một Hiệp Định có trách nhiệm gìn giữ ). Học phí sẽ kết hợp các chi phí của các máy tính xách tay. Trẻ em trong 
Lớp Reception và lớp 1 có thểtruy cập xử dụng laptop trong lớp từ 1 – 2 lần mỗi tuần. 
 
Các máy tính xách tay sẽ truy cập vào mạng Internet và mạng lưới trường học thông qua các điểm mạng không 
dây được phân bổ xung quanh trường. Các máy tính xách tay sẽ có các chương trình phần mềm đa phương 
tiện mới nhất được sử dụng tại Holy Family, được nhà trường đóng bảo hiểm (tùy thuộc vào các điều khoản và 
điều kiện) và ba năm đảm bảo của công ty máy tính Apple. Nó sẽ là MacBook Air 11 inch Air -,nhẹ và nhỏ gọn 
với một vỏ kim loại làm cho nó bền hơn. Sẽ có cung cấp bảo vệ thêm cho máy tính xách tay với một lớp vỏ bọc 
an toàn. 
 
Chỉ có máy tính xách tay và các thiết bị thuộc sở hữu của nhà trường mới được phép truy cập vào mạng lưới 
trường học để đảm bảo rằng trẻ em có quyền truy cập và có  an ninh tốt nhất, phần mềm mới nhất và phần 
cứng đáng tin cậy và tốc độ mạng nhanh. Điều này cho phép giáo viên tập trung vào việc giảng dạy của mình 
hơn là cố gắng để sắp xếp ra các vấn đề kỹ thuật và khả năng với những thiết bị mới. 
 
 Nhóm Chơi 
 
Holy Family cung cấp Playgroup (Nhóm Chơi) cho trẻ em từ 0-5 tuổi. Playgroup của chúng tôi dựa trên các 
nguyên tắc liên tục, chuyển tiếp và con đường dành cho trẻ em và gia đình của họ. Hãy đến ở lại và dành buổi 
sáng với con của quí vị để  xem họ chơi, học hỏi và xây dựng tình bạn và các kỹ năng xã hội trong một môi 
trường an toàn và được hỗ trợ. 
Mọi người đều được hoan nghênh tham gia vào playgroup, quí vị không cần phải có con đang học ở trường 
này. Playgroup được tổ chức vào mỗi Thứ Ba và Thứ Năm từ 9 đến 11 giờ sáng. Xin mang theo cho con em 
mình nước, mũ, hoa quả và một đồng xu vàng để ủng hộ. 
Các thắc mắc và đặt chỗ có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với nhà trường theo số 8250 6616 hoặc gửi 
email cho kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au 
 



Trung Tâm Mẫu Giáo Alive 
 
Trường Công giáo Holy Family rất tự hào khi có Trung tâm Học Tập  Mầm Non Alive trong khuôn viên trường 
và phục vụ nhu cầu của trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Giờ mở cửa của Trung Tâm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 
chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Có một chương trình Mẫu Giáo cho trẻ từ 4 tuổi và có 15 giờ mỗi tuần theo  
Tiếp Cận Phổ Cập do Chính Phủ tài trợ, giống như các trường kindergarten khác. Thắc mắc và đăng ký bằng 
cách liên hệ với Alive ELC qua số 82838200 hoặc gửi email tới admin.parafieldgardens@alivecatholic.org.au. 
 
DỊCH VỤ GIỮ TRẺ NGOÀI GIỜ 
Đăng Ký Ghi Danh 
Tất cả trẻ em phải được ghi danh trong dịch vụ này trước khi muốn tham gia. Đơn đăng ký có sẵn tại Văn 
Phòng Trường hoặc OSHC. Có thể gọi đăng ký qua Trung Tâm OSHC số 8258 0293. Theo sau là dịch vụ giữ 
trẻ trong các chương Trình cho Nghỉ Hè, mở cho mọi người có thể đăng ký thời gian khoảng bốn tuần trước 
khi học kỳ chấm dứt. 
 
Chương Trình 
Tại Trung Tâm OSHC của Trường Holy Family chúng tôi cung cấp một chương trình linh hoạt kết hợp tập làm 
các loạt thủ công mỹ nghệ, kinh nghiệm nấu ăn và hoạt động thể cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học. 
Bữa sáng được cung cấp trong giờ Trước Khi Nhập Học. Trẻ em có nhiều loại ngũ cốc để lựa chọn, cũng như 
bánh mì nướng, sữa, sữa Milo hay nước suối. 
Buổi Ăn Chiều được cung cấp trong Giữ Trẻ Sau Giờ Học với đồ ăn nhẹ gồm bánh mì, trái cây, sốt chắm và 
bánh quy và bánh kẹp. 
Trong chương trình giữ trẻ Dịp Hè – buổi ăn trưa được cung cấp vào những ngày quy định. Một loạt các kinh 
nghiệm giải trí được cung cấp cho các trẻ em, có hai chuyến tham quan dự kiến mỗi tuần. Những việc này 
bao gồm đi xem phim, xem biểu diễn trên sân khấu, huấn luyện thể thao, bơi lội, trợt ba-te, vv 
 
Giờ Mở Cửa 
Dịch vụ của chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 
Giữ trẻ trước giờ học    6.30 sáng - 8.45 sáng 
Giữ trẻ sau giờ học    3 giờ chiều – 6.00 giờ chiều 
Giữ trẻ trong dịp hè    6.30 sáng – 6.00 giờ chiều 
Giữ trẻ trong ngày nhân viên huấn luyện 6.30 sáng – 6.00 giờ chiều 
 
Lệ Phí 
Trước Giờ Học  $10 một em 
Sau Giờ Học  $15 một em 
 
Lệ Phí trong dịp hè 
Nguyên ngày $40 một em  
Ngày có du ngoạn $50 một em 
 
Giữ trong ngày nghĩ (nhân viên được huấn luyện)  
Nguyên ngày $35 một em 
 
Trợ Cấp Giữ Trẻ 
Quí vị có thể đủ điều kiện để nhận được sự giúp đở của Chính Phủ về Gởi Trẻ và / hoặc Giảm Bớt Chi Phí 
Gởi Trẻ. Muốn biết thêm Thông Tin có thể hỏi tại Văn Phòng Hỗ trợ Gia Đình (Family Assistance Office). 
 
Hủy Bỏ 
Hủy Bỏ phải được thông báo như được liệt kê dưới đây nếu không thì lệ phí vẫn được tính: 
Sau Giờ Học - thông báo cho trường biết lúc 9 giờ sáng cùng ngày. 
Trước Giờ Học, Giữ Hè, Ngày huấn luyện Nhân Viên- thông báo trước 3 giờ chiều ngày hôm trước. 
 
Đến đón trẻ em 
Chỉ có những người có tên trong đơn đăng ký mới được phép đón trẻ ra từ Trung tâm. Trong trường hợp có 
người khác đến đón trẻ nhưng không nằm trong danh sách đăng ký trước của phụ huynh/giám hộ,thì trung 
tâm dịch vụ phải được phụ huynh/giám hộ thông báo trước.Tất cả trẻ em phải được đến đón không trể hơn 6 
giờ chiều.  



Lệ Phí Trường của năm 2021 
 

MỨC  1       Các gia đình có tổng lợi tức nhiều hơn $70,000 một năm. 

Cấp Lớp 1st Child + 2nd Child + 3rd Child + 4th Child 

2-6 (Hàng Năm) $2560 $1792 $1536 $306 

R-1 (Hàng Năm) $2083 $1458 $1250 $0 

          

MỨC 2      Các gia đình có tổng lợi tức  nhiều hơn $60,000 và ít hơn $70,000 
một năm. 

Cấp Lớp 1st Child + 2nd Child + 3rd Child + 4th Child 
2-6 (Hàng Năm) $2317 $1622 $1390 $306 

R-1 (Hàng Năm) $1838 $1287 $1103 $0 

          

MỨC 3      Các gia đình có tổng thu nhập nhiều hơn ngưỡng thẻ giảm giá và 
dưới $60,000 một năm. 

Cấp Lớp 1st Child + 2nd Child + 3rd Child + 4th Child 
2-6 (Hàng Năm) $2050 $1435 $1230 $306 

R-1 (Hàng Năm) $1574 $1102 $944 $0 

          

MỨC CÓ  
THẺ GIẢM GIÁ 

 Thẻ trường được chấp thuận hoặc Thẻ giảm giá được kiểm định 
có nghĩa là dưới dạng:FA, PP, NSA, PA, SA, SL, WA, LI, PPS 

Cấp Lớp 1st Child + 2nd Child + 3rd Child + 4th Child 
2-6 (Hàng Năm) $1607 $1125 $964 $214 

R-1 (Hàng Năm) $1192 $834 $715 $0 
 
* Học phí sẽ được lập hoá đơn theo học kỳ 
* Thẻ Giảm Giá chỉ được khi hội đủ điều kiện, không được giảm giá thêm.  

 
  

Các Sinh Hoạt KHÔNG tính trong Lệ Phí Trường:: 

 Cắm Trại của Lớp 5 TBA 

 Cắm Trại của Lớp 6 TBA 

 Ngủ qua đêm tại trường của Lớp 3 & 4 $25 

 Áo lạnh của các học sinh năm cuối $70 
 
 
 

Học phí hàng năm bao gồm Học Phí và Tiêu Khiển , Du ngoạn Lớp, Chương trình Máy Tính xách tay từ 
Lớp 2 đến Lớp 6, Văn Phòng Phẩm, Xe Cứu Thương và Bảo hiểm Trường học. 

  



Danh Sách Giá Đồng Phục Cho Mùa Hè 
 

Quần Áo Kích 
Thước Giá 

N
Ữ

 

Áo Đầm Mùa Hè 4-8 $72.00 

 10-16 $79.00 

 18-22 $80.00 

 6 ¼ $84.00 

 10 ¼  $88.00 

 14 ¼  $92.00 

Vớ Mùa Hè (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $7.00 

N
A

M
 

Áo sơ-mi ngắn tay 2-8 $33.00 

 10+ $35.00 

Quần ngắn có ½ thun phía sau với dấu hiệu Holy Family All sizes $42.00 

Vớ (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $7.00 

TH
Ể 

TH
A

O
 

Áo thun sọc tay ngắn của trường 4-16 $35.00 

 S-L $37.00 

Quần ngắn thể tha 4-16 $33.00 

 S-L $35.00 

Vớ Thể Thao (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $9.00 

Nón của Trường (cở nhỏ, trung và lớn) All sizes $15.00 

Áo lạnh Trường chung cho cả Nam và Nữ All sizes $65.00 

Túi xách có dấu hiệu của Trường $50.00 
 
  



Danh Sách Giá Đồng Phục cho Mùa Đông 
 

Quần Áo Kích 
Thước Giá 

N
Ữ

 

Áo Đầm có yếm (cho Lớp R-4) 4-8 $115.00 

 10-16 $130.00 

 6 ¼ $125.00 

 10 ¼  $135.00 

 14 ¼  $140.00 

Váy Ngắn (cho Lớp 5-6) 8 $85.00 

 10-16 $90.00 

 10A-12A $98.00 

 14A-18A $98.00 

 20A-24A $98.00 

Áo khoát ngoài All sizes $42.00 

Cà vạt (33cm, 41cm) All sizes $20.00 

Vớ cao tới đầu gối (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $9.00 

Áo ôm sát mình (3-5, 6-9, 10-12) All sizes $9.00 

Áo lạnh chung cho cả Nam & Nữ All sizes $65.00 

N
A

M
 

Áo Sơ-mi dài tay  All sizes $38.00 

Quần tây dài có ½ thun phía sau với dấu hiệu Holy Family 4-9 $52.00 

Quần tây dài có ½ thun phía sau với dấu hiệu Holy Family 10-22 $58.00 

Cà vạt (33cm, 41cm) All sizes $20.00 

Vớ (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $7.00 

Áo lạnh chung cho cả Nam & Nữ All sizes $65.00 

TH
Ể 

TH
A

O
 

Quần thun dài của Trường All sizes $48.00 

Áo thun ngắn của Trường 4-16 $35.00 

Vớ Thể Thao (5-8, 9-12, 13-3, 2-8) All sizes $9.00 

Áo khoát Rugby All sizes $75.00 

Hoặc   

Áo khoát có dây kéo 4-16 $76.00 

Nón của Trường (cở nhỏ, trung và lớn) All sizes $15.00 

Túi xách có dấu hiệu của Trường  $50.00 

Áo khoát đi mưa 4-16 $38.00 
 


